Alstrup-Guldborg vandværk. Bestyrelsesmøde referat
Tid og sted:
Deltagere:

Smalbyvej 3, d.22-03-2019
Erik Sven Hansen, Kaj Ove Larsen,
Thomas Jørgensen, Preben Kristensen,
Knud Erik Jensen
Gæster: Asger Holse, Klaus Jensen,
Bjarne Brøgger, Dan Madsen

Møde start:
Møde slut:

13:00
17:15

Dagsorden:
1. Ekstraordinært punkt som forberedelse til kommende generalforsamling
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Meddelelser fra formanden
4. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
5. Status for igangværende arbejder
6. Tilgang/afgang af andelshavere
7. Økonomisk status (kvartalsoversigt)
8. Fastsættelse af næste møde
9. Eventuelt

Flemming Christensen udtræder af bestyrelsen. 1. suppleant ønsker ikke at indtræde. 2. suppleant,
Knud Erik Jensen, er fra i dag indtrådt i bestyrelsen
1
Indledning med generel diskussion om vores vandværk og bestyrelsesarbejde siden sidste
generalforsamling.
Dan: Input til ændringer af vedtægter. Debat gav godt input til en lille rettelse af de foreslåede
vedtægter til forelæggelse på generalforsamlingen.
Debat om anvendelse af sociale medier som kommunikationsmiddel for foreningen. Generelt er der
mange fordele i det. Ulempen er at ikke alle medlemmer kan nås.
Dan opstiller til ledig plads i bestyrelsen efter Erik Svend´s udtræden. Asger opstiller som suppleant til
bestyrelsen.
Asger, Klaus og Dan forlod nu mødet.
Generalforsamlingen tilrettelægges nu med den forslåede Dirigent, Bjarne Brøgger, med henblik på
god afvikling.

2
Referat af d. 20190308 er godkendt

3
Intet at berette

4
Intet at berette

5
Brøndborer har fyldt brønd 231.093 med sand op til ca. 40 meter og efterfølgende støbt betonprop.
Arbejdet er dokumenteret i form af billeder som bliver tilgængelige på hjemmesiden. I uge 13 vil der
blive prøvepumpet for at se om der løber tilstrækkelig vand til brønden. I modsat fald skal den syres.

6
Godthåbsvej nr. 9 har betalt for tilslutning.

7
Vi har efter betaling i Januar, nu 3 restanter.

8
Næste Bestyrelsesmøde d. 15. april 2019 kl. 19 hos Preben

9
Borgere i Alstrup har været samlet med henblik på at sikre en Alstrup kandidat til bestyrelsen. Thomas
fra bestyrelsen, deltog også i mødet som var konstruktivt og vi ser frem til en god bestyrelseskandidat
fra Alstrup til kommende generalforsamling.
Vi har fået en henvendelse omkring en gammel kommunal brønd i Alstrup, som ikke er i anvendelse
længere og ej heller sløjfet. Vi har bedt kommunen om at sløjfe brønden hvilket i skrivende stund er
gennemført.

